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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ОЛИ РЕН "ФИ  РОМИРАШЕ" МУВИ ОЛИ РЕН "ФИ 
БЕЗ "ПОЛИ  ТИЧК А ГЛАВА"БЕЗ "ПОЛИ  

С Е Д И  Л И  Е В Р О К О М Е С А Р О Т  З А      П Р О Ш И Р У В А Њ Е  Н А  Е У  Н А  Д В А  С Т О Л А ?С Е Д И  Л И  Е В Р О К О М Е С А Р О Т  З А    

Дали комесарот за проширување 
на Европската унија, Оли Рен, 
дојде со туристички намери во 

Ре публика Македонија да ја проба на-
шата жолта ракија или повторно да нè 
искара, бидејќи нашите политичари сè 
уште не се одлучиле да го сменат името 
Македонија? Анализирајќи ја згуснатата 
политичка агенда на комесарот Рен, тој 
со еден куршум не само што уби седум 
муви, туку и ни подели осум лекции за 
домашна работа, па така ноншалантно 
се прошета низ Скопје, уверувајќи нè 
дека сè уште имаме шанса да влеземе 
во ЕУ и во НАТО.  Меѓутоа, Рен заборави 
да нè убеди дека ја повлекува својата 
ултимативна изјава, која пред неколку 
дена ја даде во Брисел и нè уцени да го 
смениме името, затоа што нема да има 
зелено светло за влез на РМ во Унијата. 
Тоа значи дека Рен седи на два стола, од 
кои едниот "дебело" ја плаќа неговата 
услуга, додека нашата земја како изме-
ќар моли за леб или за работа во ЕУ. 
Двој ниот европски и политички аршин 
сè повеќе работи против националните 
интереси на македонската држава, која 
во овој момент ниту е риба ниту е де-
војка.

За тоа не треба вината да ја бараме 
кај комесарот, туку кај македонските 
државници, кои како скиснато тесто се 
појавуваат на екраните и залажувајќи 
го народот, всушност ја покриваат сво-
јата неспособност, нестручност и, пред 
сè, алчност, бидејќи поважна им беше 
власта отколку иднината на земјава.

Да не беше "државникот" во својот 
еле мент не ќе знаевме дека во маке дон-
ската политика сè уште имаме мажи, 
кои ја бранат честа со "чашката". Имено, 
барем нему му текнало да го смири Рен, 
оти ако и дома ни "залаел", тогаш дури 
не ќе знаевме дали тој нè кара или ни ги 
"риба" нашите подлизурковци.

Зошто всушност допатува 
Рен во Скопје? Да слави или 
да дели жолти картони!? 

Тој седи на два стола, од 
кои едниот "дебело" ја плаќа 
неговата услуга, додека 
нашата земја како измеќар 
моли за леб или за работа во 
ЕУ.

Двојниот европски и 
политички аршин сè повеќе 
работи против 
националните интереси на 
македонската држава, која 

во овој момент ниту е 
риба ниту е девојка.

Премиерот Никола Груевски истакна дека го информирал 
еврокомесарот за напредокот на земјава, кој е во контекст на 
ре формите на патот кон ЕУ, како во делот на политичкиот 
дијалог, борбата против криминалот и корупцијата, за про-
гресот во еко номската сфера, така и за спроведувањето на 
охридскиот До говор, воедно и за идните активности на 
Владата во насока на подобрување на животниот стандард на 
граѓаните. Тој се надева дека разговорите кои минатиот месец 
Република Македонија ги почна со Европската комисија за ли-
берализација на визниот ре жим, да завршат до крајот на го-
динава, за веќе во 2009 г. да стар тува примената на либе ра-
лизиран визен режим за македонските граѓани. 

"Сите овие реформи во посочените осум области од Ев-
ропската комисија се дел од нашата агенда. Ние веќе детаљно 
ги раз гле давме и направивме Акционен план во Владата, кој е 
готов и ќе може да й го предадеме на ЕК за на крај да добиеме 
позитивна оценка и Република Македонија да добие датум за 
почеток на преговорите", оцени Груевски, додавајќи дека во 
реализацијата на бараните критериуми Владата смета на 
поддршка и од опо зицијата од која, како што вели, очекува да 
биде поконструктивна и да помогне државата да може да оди 
напред. 

ОД ЖОЛТА ОД ЖОЛТА МОЖЕБИМОЖЕБИ СЕ МАТИ ГЛАВА, НО ОД ПАРИ СЕ ГУБИ  СЕ МАТИ ГЛАВА, НО ОД ПАРИ СЕ ГУБИ 
ГЛАВА. ШЕФОТ НА  ДРЖАВАТА БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ГО ГЛАВА. ШЕФОТ НА  ДРЖАВАТА БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ГО 
ЧЕСТЕШЕ ЕВРОКОМЕСАРОТ ОЛИ РЕНЧЕСТЕШЕ ЕВРОКОМЕСАРОТ ОЛИ РЕН
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ОЛИ РЕН "ФИ  РОМИРАШЕ" МУВИ РОМИРАШЕ" МУВИ 
БЕЗ "ПОЛИ  ТИЧК А ГЛАВА"ТИЧК А ГЛАВА"  

С Е Д И  Л И  Е В Р О К О М Е С А Р О Т  З А      П Р О Ш И Р У В А Њ Е  Н А  Е У  Н А  Д В А  С Т О Л А ?П Р О Ш И Р У В А Њ Е  Н А  Е У  Н А  Д В А  С Т О Л А ?

ТРГНИ-ЗАСТАНИ
Зошто всушност допатува Рен во 

Скоп  је? Да слави или да дели жолти 
картони!? 

И едното и другото. Во првиот случај 
мисијата на ЕУ се вдоми, благодарение 
на моќта и на парите кои биле вложени 
во зграда во центарот на престолнината, 
а не во урбаната мафија. Второ, во ор-
ганизација на Универзитетот на Југо ис-
точна Европа и Институтот за економски 
стратегии и меѓународни односи, во 
Охрид беше промовирана албанската 
вер зија на книгата на д-р Оли Рен "След-
ните граници на Европа". Да потсетиме, 
пред неколку години ваква чест му бе-
ше приредена и на Макс Ван де Штул, 
основачот на Универзитетот ЈИЕ. 

Тоа значи дека осумте домашни лек-
ции, кои им ги предаде на нашите по-
литичари да ги сработат до ноември, 
без кои нема влез во Унијата, му доаѓаат 
како мезе на свечената вечера.  

Но, "мезе" му беа и средбата со пре-
миерот, средбата со шефот на државата, 

како и средбата со претставниците на 
Националниот совет за интеграции, чиј 
"командант", лидерката на СДСМ, Рад-
мила Шекеринска, сè уште живее во об-
лаци залажувајќи се дека таа многу по-
веќе сработила за прилагодувањето на 
македонското законодавство со европ-
ското. 

Само во случај РМ успешно да за вр-
ши со спроведувањето на клучните 
критериуми и реформи, таа "ќе нè стави 
во позиција оваа есен да препорачаме 
датум за почеток на преговорите за за-
членување во ЕУ", истакна комесарот за 
проширување. 

Пораката е јасна и концизна, држав-
ното раководство но и опозицијата мо-
раат да работат на осумте приоритетни 
задачи, кои земјава ја носат кон датумот 
за отпочнување преговори за полно-
правно членство во ЕУ. 

"Многу е важно да се постигне оп-
штествен консензус за целите на ЕУ. Не 
формално-правен консензус, туку суш-
тински општествен консензус, кој ќе се 
потпира врз постојан дијалог на сите 

општествени сектори. Исклучително е 
значајно континуирано работење на 
исполнувањето на условите за ЕУ, а не 
политиката на 'тргни-застани"', изјави 
Рен по средбата со членовите на На-
ционалниот совет за евроинтеграција.

Тој нагласи дека Националниот совет 
е важно тело, кое ќе обезбеди поддршка 
за исполнувањето на клучните прио-
ритети во спроведувањето на рефор-
мите во процесот на интегрирање на 
земјата во ЕУ.  Претседателката на Со-
ветот, Радмила Шекеринска, истакна де-
ка главните цели на кои годинава ќе 
работи ова тело се Македонија да ги 
почне преговорите, односно да добие 
датум за почеток на преговорите за 
зачленување во ЕУ и да обезбеди без-
визен режим за граѓаните.

"Имаме разлики во политиките и 
понекогаш во аргументите и мислењата, 
но имаме единство во заедничката цел, 
а тоа е што побрзо Македонија да стане 
членка на ЕУ. Ова единство во разликите 
нè прави многу слични со ЕУ", оцени 
Шекеринска. 

Според претседателката на Советот, 
исполнувањето на задачите, кои ги до-
несе еврокомесарот Рен, се вистин ски-
от начин да се постигнат целите на На-
ционалниот совет. Изминативе две го-
дини во Македонија се забавија неоп-
ходните реформи за приближување во ЕУ. 

На македонските власти Рен 
им донесе осум задачи, кои 
Македонија треба да ги исполни 
во наредните месеци. Од зем-
јава се бара до есен, кога ќе 
биде објавен извештајот на ЕК 
за напредокот на земјата и евен-
туалната препорака за почеток 
на преговорите, целосно ис пол-
нување на Спогодбата за ста би-
лизација и асоцијација, дијалог 
меѓу политичките партии, им-
плементацијата на Законот за 
полиција, продолжување на 
бор бата против корупцијата, 
реформата на судскиот систем 
и на јавната администрација, 
пре земање мерки против не-
вработеноста и подобрување 
на бизнис климата. 

ЕВРОКОМЕСАРОТ НА ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ МУ ЈА ЕВРОКОМЕСАРОТ НА ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ МУ ЈА 
ПЕЕШЕ ПЕСНАТА "СВИРЕТЕ ЈА ЗАЈДИ, ЗАЈДИ ТИВКО ПОЛЕКА ПЕЕШЕ ПЕСНАТА "СВИРЕТЕ ЈА ЗАЈДИ, ЗАЈДИ ТИВКО ПОЛЕКА 
- МЕНЕ ТАА МИ Е СУДЕНА" - МЕНЕ ТАА МИ Е СУДЕНА" 
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"Сега е момент кога државата, поли-
тичката елита и нашите институции мо-
ра да тргнат напред. Ќе ја покажеме не-
опходната политичка волја, ќе ги напра-
виме политичките чекори, а инсти ту-
циите ќе ја обезбедат имплементацијата 
за да покажеме дека Македонија ги ис-
полнува условите", потенцира Шеке-
ринска. 

Таа очекува дека на крајот од го-
дината Македонија објективно ќе биде 
оценета од ЕУ и врз база на резултатите 
ќе биде наградена со датум за почеток 
на преговори. Вицепремиерката Габ-
рие ла Коневска-Трајковска истакна де-
ка Советот ќе биде клучно тело, осо бе-
но во преговорите за зачленување, би-
дејќи негова задача ќе биде да ги ба-
лансира интересите на сите.

дојдена од ведро небо, туку ќе прет ста-
вува новина во приоритетите на вла-
дино-државниот врв во РМ.

Тоа значи дека и Рен се вклучи во бит-
ката за името, кое стана клуч, односно 
калауз за влезот на Македонија во ЕУ.

Во овој момент спроведувањето на 
преземените обврски од Спогодбата за 
асоцијација и стабилизација, дијалог 
меѓу политичките партии, импле мен та-
ција на Законот за полиција, законо дав-
ството за антикорупција, реформа на 
судството, на јавната администрација, 
мерки во политиката на вработување, 
подобрување на бизнис средината, сè е 
ставено во втор план, наспроти про це-
сот со фиромирањето на државата. Из-
јавата на Оли Рен дадена во Брисел не 
претставува политички излет, туку доб-
ро осмислена реплика, која треба да ги 
погоди сите вкусови, особено значај-
ните грчки интереси, кои директно се 
лоцирани во седиштето на ЕУ.

БИОГРАФИЈА НА РЕН
Оли Рен стана комесар за проши ру-

вање на ЕУ на 22.11.2004 г. Како прет-
став ник на Финска, во Извршната ко ми-
сија на ЕУ, тој го замени Германецот Гин-
тер Ферхојген. 

Рен е роден на 31.3.1962 г. во Микели, 
Финска. Во периодот од 1982 до 1983 г. 
студирал економија, меѓународни од-
носи и новинарство на колеџот "Ма-
калестер" во Сент Пол, Минесота. Во 
1989 г. станал магистер за политички 
науки на Хелсиншкиот универзитет, а 
докторирал на Оксфордскиот универ-
зитет во 1996 г. Политичката кариера на 
Рен почнала во 1987 г., кога станал пр ет-
седател на младината во финската Пар-
тија на центарот, на која функција ос та-
нал сè до 1989 г. Во 1988 г. станал за ме-
ник-претседател на Партијата на цен-
тарот и градски советник во Хелсинки, 
функции кои ги извршувал до 1994 г. Во 
периодот од 1991 до 1995 г. тој бил пра-
теник во финскиот Парламент. Исто вре-
мено, претседавал со финската деле га-
ција во Советот на Европа. Меѓу 1992 и 
1993 г. ја вршел и функцијата специјален 

советник на премиерот Еско Ахо. Од 
1995 до 1996 г. Рен бил член на Европ-
скиот парламент и неколку месеци ја 
вршел функцијата претседател на Ли-
бералната група. Во периодот од 1996 
до 1998 г. тој бил заменик-претседател 
на Европското движење на Финска. Ис-
тата година станал шеф на кабинетот на 
Ерки Ликанен, финскиот претставник 
во 19-члениот тим на поранешниот пр ет-
седател на ЕК, Романо Проди, и на таа 
функција останал сè до 2002 г. 

Во 2002 г. Рен станал професор на 
Хел синшкиот универзитет и директор 
за истражување на Одделот за поли тич-
ки науки и на Центарот за европски 
студии при Универзитетот. Во 2003 г. тој 
го напуштил Универзитетот за да му 
биде советник за економска политика 
на финскиот премиер Мати Ванханен. 
Од 12.7. 2004 г. до 31.10.2004 г. Рен ја вр-
шел функцијата комесар на ЕУ за ини-
цијатива и информатичко општество, 
завршувајќи го мандатот на Ликанен. 

Во август 2004 г. Рен е номиниран за 
комесар за проширување во тимот на 
Баросо. И покрај одложувањето на гла-
сањето, кое настанало како резултат на 
несогласувањата околу италијанскиот 
кандидат за комесар за правда, Роко Бу-
тиљоне, на 18.11.2004 г. ЕП со големо 
мно зинство го одобрил обновениот 
тим. За време на својот четиригодишен 
мандат, Рен го надгледувал проши ру ва-
њето на Унијата, вклучувајќи го и при-
стапот на Бугарија и на Романија во 
2007 г. Исто така, тој претседава со раз-
говорите за пристап со Хрватска и со 
Тур ција, како и со континуираниот мо-
ниторинг на другите балкански земји-
аспиранти за членство во ЕУ. Во своето 
обраќање пред Комисијата за надво-
решни работи на ЕП, на 18.1.2005 г. Рен 
истакнал дека ниту една земја која сака 
да влезе во Унијата нема да добие чл-
енство сè додека не биде целосно под-
готвена за тоа. Исто така, тој јасно дал 
до знаење дека доколку сакаат и по на-
таму да напредуваат на својот пат кон 
ЕУ, земјите зафатени од балканските 
кон фликти во 90-тите години мора да 
покажат целосна соработка со Трибу на-
лот на ОН за воени злосторства во Хаг. 

На средбата со Груевски Рен ис-
такна дека станало збор и за про-
блемот со името со Грција. 

"Ве охрабруваме да продол жи-
те со конструктивниот придонес 
за изнаоѓање заедничко при фат-
ливо решение со Грција. Реше ние-
то би било корисно за двете ст-
рани и би имало позитивен ефект 
врз процесот на пристапување", 
изјави еврокомесарот Оли Рен. 

КОНТРАДИКТОРНИ 
ИЗЈАВИ

Зошто нашите политичарки му се до-
дворуваа на комесарот за проширување 
на ЕУ, Оли Рен, кога тој во Брисел нè 
фиромираше? Нели против фироми ра-
њето бевме сите, вклучувајќи ја и пар-
тиската невладина машинерија, кој пр-
ед неколку години ја туркаше јавноста 
во пропагандната екскурзија "Не ме фи-
ромирај". Зарем Рен не нè фиромира, 
или тој нагалено нè прекрстува, бидејќи 
шлаканицата премногу би изгледала на 
балканска тупаница.

"Сите одлуки кои се однесуваат на 
прашањата на ЕУ и на НАТО бараат ед-
ногласност. Секоја земја има право на 
вето, како и да влијае врз одлуките, се 
надевам Грција и ФИРОМ ќе го решат 
ова прашање. Грција е посветена на ев-
ропските аспирации на ФИРОМ и ние 
са каме да ја видиме земјата да се при-
движи кон ЕУ, но ако не го решат пра-
шањето за името, се плашам дека ќе 
има негативни последици во ЕУ и во 
НАТО. Иако тоа е билатерално прашање 
под покровителство на ОН", изјави Оли 
Рен, еврокомесар за проширување во 
Брисел, неколку дена пред да допатува 
во Скопје за да им ги предаде лекциите 
на македонските државници.

Пораката која Македонија ја доби од 
Рен, кој важи за еден од најотворените 
политичари и не зборува завиено, не е 

"ПРЕКРСТЕНИТЕ" СЕ СРЕТНАА СО "КУМОТ""ПРЕКРСТЕНИТЕ" СЕ СРЕТНАА СО "КУМОТ"


